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Către 

 

 Biroul Permanent al Camerei Deputaților 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru ratificarea 

Acordului între România şi Republica Portugheză privind cooperarea în domeniul 

apărării, semnat la Bucureşti la 19 mai 2022, transmis pentru dezbatere în fond 

Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională cu adresa PL-x nr. 451 

din 1 septembrie 2022. 

Prin conținutul si obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Laurențiu-Dan LEOREANU 
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RAPORT 

asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi 

Republica Portugheză privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la 

Bucureşti la 19 mai 2022 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a fost 

sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului 

între România şi Republica Portugheză privind cooperarea în domeniul apărării, 

semnat la Bucureşti la 19 mai 2022, transmis cu adresa PLx nr. 451 din 1 septembrie 

2022 și înregistrat la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională cu 

nr.4c-15/296 din 5 septembrie 2022. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului între 

România şi Republica Portugheză privind cooperarea în domeniul apărării. Acordul 

are ca scop promovarea cooperării în domeniul apărării între cele două state, în 

concordanţă cu legislaţiile naţionale şi cu obligaţiile internaţionale asumate de către 

acestea pe baza principiilor egalităţii, reciprocităţii şi interesului reciproc şi conţine 

prevederi referitoare la scop, domenii de cooperare şi formele acesteia, autorităţile 

competente ale Părţilor, protecţia informaţiilor clasificate schimbate, aspecte 

financiare şi legale, soluţionarea disputelor şi prevederi finale. Principalele domenii de 

cooperare în domeniul apărării, potrivit Acordului, sunt: managementul şi planificarea 

apărării, participarea la exerciţii militare bilaterale şi multinaţionale, apărare 

cibernetică şi contracararea războiului de tip hybrid, instruirea şi educaţia personalului 

civil şi militar, managementul crizelor, operaţii de menţinere a păcii şi umanitare, 

logistică, schimb de informaţii în domeniul apărării, industrii şi tehnologii de apărare 

şi echipament militar, cercetare şi dezvoltare, geografie militară, geodezie, topografie, 

informaţii geospaţiale şi meteorologie, legislaţie militară, controlul armamentelor şi 

dezarmare, probleme de mediu, problematică de gen şi rolul femeilor în Forţele 

Armate, medicină militară, istorie militară şi publicaţii, activităţi culturale, sportive şi 

sociale.  
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Conform dispozițiilor art. 75 alin.(1) din Constituția României, republicată, şi 

ale art.92 alin.(8) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera 

Deputaților este primă Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, conform avizului cu nr. 891 din 2 

august 2022. 

Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat negocierea tratatului potrivit 

hotărârii nr.82 din 18 mai 2022. 

Comisia pentru politică externă a avizat favorabil proiectul de Lege transmis 

potrivit adresei cu nr. 4c-16/46/13.09.2022. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil potrivit adresei 

cu nr.4c-13/678/14.09.2022. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut 

proiectul de Lege în ședința desfășurată în data de 19 septembrie 2022. La lucrările 

Comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaților, la 

dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul secretar de stat Eduard Bachide, 

Ministerul Apărării Naționale. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 

propună Plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectul de Lege pentru ratificarea 

Acordului între România şi Republica Portugheză privind cooperarea în domeniul 

apărării, semnat la Bucureşti la 19 mai 2022 - PLx 451/2022. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

SECRETAR, 

Dumitru RUJAN 

PREŞEDINTE, 

Laurențiu-Dan LEOREANU 


